Zá p isn ic a
z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa
24. mája 2018 o17,00 hod. vzasadačke Obecného úradu Považany
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Kontrola uznesení
2. Interpelácie poslancov OZ
3. Záverečný účet obce Považany za rok 2017, Stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2017
4. Deň detí -26.05.2018
5. Rôzne
6. Záver
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Ivan Pekarovič, Ing. Ladislav Mišura
Ing. Trebatický príchod o 17.10 hod., Ing. Jozef Jambor – príchod o 17,15 hod.
Predložený program poslanci OZ schválili 5 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
predložený program zasadnutia OZ.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila:

PaedDr. Milan Pullmann,
Daniel Cibulka

Vedením zápisnice poverila starostka obce: Ľubica Miháliková
K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 19.04.2018 prečítaná a skontrolované plnenia uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
K bodu 2/ Interpelácie poslancov OZ
Ing. Brna- sa spýtal, kedy sa budú doasfaltovávať vyfrézované časti na MK. Starostka
odpovedala, že cca do 2 týždňov. Rieši sa tiež oprava asfaltovania poškodenej časti na
zákrute pred RD č.473, kadiaľ prešiel domiešavač.
PaedDr. Pullmann sa spýtal, či sa začalo stavať za ihriskom, lebo domiešavač, ktorý priviezol
betón na prvý pozemok od baru na ihrisku nám prešiel po betónovej ploche, ktorú mohol
poškodiť a zabetónovali i základy oplotenia. Starostka odpovedala, že vec sa stala v utorok
tento týždeň, ide o čiernu stavbu a vec postúpila na stavebný úrad – SUS Nové Mesto nad
Váhom.
K bodu 3/ Záverečný účet obce za rok 2017, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2017
Starostka predložila k rokovaniu OZ Záverečný účte obce Považany za rok 2017. Zároveň
predložila Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Poslanci

po diskusii schválili 7 hlasmi za Záverečný účet obce Považany za rok 2017 7 hlasmi za
a zároveň zobrali na vedomie Správu hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok
2017.
Uznesenie OZ č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Považany
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2017
a zároveň
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 85.367,59
EUR.
Mgr. Eva Ninisová
starostka
K bodu 4/ Deň detí - 26.05.2018
Starostka obce informovala poslancov o zabezpečení akcie Deň detí. Zabezpečené sú:
športové súťaže, hľadanie pokladov, skákacie hrady, koníky, maľovanie na tvár, hasiči,
občerstvenie pre súťažiace deti. Zmena programu je vyhradená. PaedDr. Pullmann bude mať
na starosti ozvučenie, Ing. A. Jambor koníky, p.Cibulka – nápoje. Deti budú ako občerstvenie
podľa vlastného výberu dostávať hot-dog, al. hranolky s kečupom a sponzorské nanuky+
nápoje zdarma (deti si musia doniesť fľašky). Ostatní poslanci budú spolupracovať na
zabezpečení jednotlivých stanovíšť. Sety sa dajú na chodník, aby rodičia videli na deti. Pán
Stopka zabezpečil 10 slnečníkov. Elektriku k hradom zabezpečí Ing. J. Jambor. Rodičia by
mali dať deťom pokrývky hláv a natrieť deti krémom, aby sa nespáli. Parkovanie bude mimo
areálu, pred cintorínom. Stretnutie poslancov o 12,00 hod., otvorenie o 13,00 hod. Poslanci
OZ schvaľujú akciu Dňa detí 8 hlasmi za.
Uznesenie OZ č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Považany
schvaľuje
usporiadanie a finančné zabezpečenia akcie „Deň detí“ dňa 26.05.2018.
Mgr. Eva Ninisová
starostka

K bodu 12/ Rôzne
1. Starostka informovala poslancov OZ o schválení dotácie na multifunkčné ihrisko
vo výške 38.000 EUR. Po podpísaní zmluvy s Úradom vlády SR vyhlásime VO
k výberu dodávateľa.
2. Starostka obce informovala poslancov OZ, že dnes, t.j. 24.05.2018 obdržali
rozhodnutia o schválení našich žiadostí Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR o vyradenie ZŠ, MŠ a ich súčastí zo siete a zároveň o zaradení do siete
novej spojenej školy s názvom „Základná škola s materskou školou kardinála
Alexandra Rudnaya, Považany č. 216 so súčasťami a alokovaným pracoviskom do

siete škôl a školských zariadení od 1.9.2018. Pán riaditeľ bude dočasne menovaný
vedením novej školy do výberového konania.
3. Starostka obce informovala poslancov OZ, že dnes, t.j. 24.05.2018 nám bol doručený
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia
Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky so sídlom v Trenčíne,
Hviezdoslavova 3, č. OÚ-TN-OVBP2-2015/2329-15/Pa zo dňa 4.februára 2015, kde
súd žalobu žalobkýň zamietol. Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť. Zároveň
poslancom OZ znenie rozsudku v plnom rozsahu prečítala, aby poslanci OZ boli
informovaní.
K bodu 6/ Záver
Po vyčerpaní programu OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť, aktivitu a
zasadnutie ukončila.
Zapísala : Ľubica Miháliková
Overovatelia : PaedDr. Milan Pullmann
Daniel Cibulka
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Mgr. Eva Ninisová
starostka

